Αθήνα, 10 Ιοσλίοσ 2021
Επίκαιρη Ερώηηζη
Προς Υποσργό Τοσριζμού
Θέμα: Νασάγιο Ζακύνθοσ, διαρκής καηαπάηηζη ηοσ δημόζιοσ ζσμθέρονηος
ηηο 26 Θνπλίνπ, νινθιεξώζεθε ε δηαβνύιεπζε ηνπ /Ν ηνπ ππ. Σνπξηζκνύ, πνπ πξνέβιεπε,
κεηαμύ άιιωλ, ηε ζύζηαζε αλώλπκεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ηεο παζίγλωζηεο παξαιίαο «Ναπάγην» ζηε
Ζάθπλζν όπνπ κεηαμύ άιιωλ ζην άξζξν 39 δηαβάδνπκε «Η εηαιπεία λειηοςπγεί σάπιν ηος δημοζίος
ζςμθέπονηορ καηά ηοςρ κανόνερ ηηρ ιδιωηικήρ οικονομίαρ». Σν /Ν είλαη αθόκε ππό δηακνξθωζε θαη
είλαη άγλωζην αλ ζα θαηαηεζεη ζηε βνπιή θαη ζε πνηα κνξθή.
Σν ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα, ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο επηρείξεζε, κάηαηα, λα
παξνπζηάζεη ωο μερωξηζηή ππόζεζε ηε ζύζηαζε ηεο ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ «ΝΑΤΑΓΘΟ
ΖΑΙΤΝΘΟΤ Α.Ε.», από ηελ ζθαλδαιώδε ππόζεζε ηεο αγνξαπωιεζίαο ηωλ Οξεηλώλ ηεο Ζαθύλζνπ.
εκεηώλεηαη όηη, μεηά από ηις πρωηοθανείς ανηιδράζεις ηης ηοπικής Εκκληζίας και ηων καηοίκων ηης

περιοτής, αποδείτθηκε, με ηο σπ’ αριθ. 1679/2020 (11-6-2020) Βούλεσμα ηοσ Σσμβοσλίοσ
Πλημμελειοδικών Αθηνών, όηι η έθηαζε απηή δελ άλεθε ζηνλ θεξόκελν ωο πωιεηή.
Δεδνκέλνπ όηη:
●

Σν Δεκόζην πκθέξνλ είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανύ θαη δελ ηαπηίδεηαη πάληα κε ηε

κεγηζηνπνίεζε κε θάζε κέζν ηνπ ρξεκαηηθνύ θέξδνπο.
●

Ο ρεηξηζκόο, εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, ηνπ ζθαλδάινπ ηεο πώιεζεο ηωλ 15.000

ζηξεκκάηωλ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ πξνθιεηηθόο απέλαληη ζηνπο ζηγόκελνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ηελ
Εθθιεζία θαη ηνπο πνιίηεο ηεο Ζαθύλζνπ.
●

Η ππό παξαρώξεζε, ζηελ ππό ζύζηαζε Αλώλπκε Εηαηξεία, γηα ηελ έλαξμε ηωλ

«απαξαίηεηωλ έξγωλ θαη ππνδνκώλ», πεξηνρή άλωζελ ηνπ θόιπνπ ηνπ Ναπαγίνπ, απνηειεί, εμ
νινθιήξνπ, Ιεξπγκέλε Αλαδαζωηέα Έθηαζε (ΦΕΙ 616/7-11-1985 & ΦΕΙ 394/2-8-2010), εληαγκέλε
ζην Επξωπαϊθό Οηθνινγηθό Δίθηπν Πεξηνρώλ Νatura (ΦΕΙ 4432/15-12-2017) θαζώο θαη πξνηεηλόκελε
από ηελ 20ε Εθνξεία Αξραηνηήηωλ, ωο Οξηνζεηεκέλε Ζώλε Αξραηνινγηθώλ ρώξωλ.
Ερωηάηαι ο κ. Υποσργός:
1.

Πωο δηαζθαιίδεηαη ην Δεκόζην πκθέξνλ όηαλ ε δηνίθεζε ηεο ‘Εηαηξείαο’ ζα ‘αμηνπνηήζεη’

ηελ πεξηνρή ηνπ Ναπαγίνπ «καηά παπέκκλιζη ηων διαηάξεων πεπί αιγιαλού και ηηρ δαζικήρ
νομοθεζίαρ»;
2.

Πωο δηαζθαιίδεηαη όηη ε ηνπηθή θνηλωλία ζα έρεη θέξδνο δεδνκέλνπ όηη ζην /Ν

πξνβιέπεηαη ε ‘Εηαηξεία’ λα έρεη ηελ «αποκλειζηική είζππαξη και διασείπιζη οποιωνδήποηε
ανηαποδοηικών ηελών και ανάλογος σαπακηήπα σπεώζεων»; Πνηα ε κέξηκλα ηνπ /Ν γηα ηα ηζηνξηθά
θαη εθθιεζηαζηηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία επηρεηξείηαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηεο «ΝΑΤΑΓΘΟ ΖΑΙΤΝΘΟΤ Α.Ε.»;
Ο ερωηών Βοσλεσηής
Κρίηων Αρζένης

